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Voor u ligt een jaarverslag dat een bijzonder jaar beslaat. Uiteraard stond de zorg in
het teken van corona. Hoe is de huisartsenzorg hiermee omgegaan? Welk beslag
legde dit op het verlenen van zorg, de patiënten en de medewerkers? Naast de
enorme inspanning die dit van iedereen vergde, zijn dit jaar ook nieuwe wegen
ingeslagen. Zo is de holding FEA praktijkbeheer opgericht om de continuïteit van
de huisartsenzorg in Westerhaar te garanderen. Een stap die nog nergens in het
land is gezet en die zeer goed uitpakt. Het regioplan moet de weg aangeven naar
toekomstgerichte huisartsenzorg in de regio. U leest daarover elders meer in dit
jaarverslag. Ook de zorgvernieuwing heeft niet stil gestaan. Zoals de medisch
specialist die in de huisartsenpraktijk kleine chirurgische ingrepen verricht. Het
beeldbellen, waarmee de CHPA destijds een van de eersten in het land was die
hiermee ging werken, bewijst vooral in deze tijd zijn nut bij de triage.
De crisis noopte tot meer samenwerking. In de keten, maar ook tussen de vijf
Twentse huisartsenorganisaties. Een verkenning is geweest en de uitwerking
daarvan wordt in de loop van het komende jaar opgezet. Het was kortom een jaar
met grote uitdagingen dat veel zorgen heeft gekend, maar ook een jaar dat veel
mooie initiatieven en saamhorigheid heeft gebracht.
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Het jaar 2020 was voor de CHPA en FEA een jaar in het teken
van de coronapandemie. Wij ontkomen er niet aan dit te
memoreren. In december 2019 begon de pandemie in China,
terwijl wij zelfs in februari 2020 nog in het onbevangene
leefden. Toch werd het in maart 2020 een feit dat wij ook in
Nederland eraan moesten geloven. De hele zorg was in rep en
roer en niemand wist nog wat dit ging betekenen.

Voorwoord
Dit jaar liet zien dat wij noodgedwongen in een rap tempo zaken
kunnen organiseren en met elkaar
kunnen en willen samenwerken
om iedereen van goede zorg te
blijven voorzien. Deze tijd heeft
laten zien dat wij nieuwe inzichten
hebben gekregen in de manier van
zorg leveren en dat medewerkers
en ketenpartners goed kunnen
samenwerken. Met het crisisteam
hebben wij zo goed mogelijk
gezorgd de coronacrisis in goede
banen te leiden. De huisartsenzorg
stond onder grote druk. Zeker in de
tweede golf, waarin de reguliere zorg
ook door moest gaan. De zorg werd
totaal anders georganiseerd. Veel

meer zorg op afstand door
(beeld)bellen, coronazorg in
beschermende kleding en ruimtes,
minder consulten en meer visites
in persoonlijke beschermingsmiddelen. Dankzij de enorme inzet
van iedereen is dit mijns inziens goed
gelukt, iets om heel trots op te zijn!
Het was een bijzonder leerzame
periode. De steeds opnieuw
aangepaste richtlijnen en informatie
werden gecommuniceerd met de
achterban. Dit werkte snel en naar
tevredenheid. Door het crisisteam
werd verbinding gelegd met alle
huisartsen in heel Twente. Een
samenwerking waarbij wij elkaar
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in de toekomst waarschijnlijk ook
op een breed vlak nodig hebben.
Dit alles met elkaar maakt het
mogelijk de aangeleerde digitale
ontwikkelingen te gebruiken voor
de toekomst.
Uiteraard zijn wij nog lang niet klaar
met deze coronacrisis en vragen wij
nog steeds veel inzet en flexibiliteit

van iedereen. Dat realiseer ik mij
elke dag opnieuw. Ik ben enorm
trots op iedereen die zich inzet voor
het behoud en de continuïteit van
zorg bij zowel de CHPA als FEA en in
de dagpraktijken. De huisartsenpost
is er voor spoedzorg en omgaan met
crisis en of calamiteiten. Wij hebben
laten zien dat wij dit met elkaar
kunnen!
Wij wensen u veel leesplezier met
dit jaarverslag.
Als u nog vragen en of ideeën heeft,
aarzel dan vooral niet contact met
ons op te nemen. Wij zijn er voor
elkaar en met elkaar!

Han ter Horst
Voorzitter CHPA en FEA
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Covid-19 Crisisstructuur
De directeur van de CHPA neemt
deel aan het CHT, in het bestuurlijk
ROAZ en is ook crisiscoördinator
voor de regio Almelo voor zowel de
dagzorg als de avond/nacht/weekend (ANW). Zowel in het crisisteam
als in het bestuurlijk ROAZ werd
en wordt goed samengewerkt. Al
snel was afzonderlijk operationeel
overleg nodig met de instellingen
voor Verpleging, Verzorging en
Thuiszorg (VVT), GGD of ziekenhuizen. Leden van het CHT hebben
aandachtsgebieden toegewezen
gekregen. Communicatie met de
achterban was en is belangrijk:
wekelijks werd een nieuwsbrief
verstuurd en werden de vragen-
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In maart 2020 brak de coronapandemie uit. Al snel werd
het Huisartsen Rampenopvang Plan (HAROP) geactiveerd
en het Crisisteam Huisartsenzorg Twente (CHT)
samengesteld. Bestuurlijk werd het Regionaal Overleg
Acute Zorgketen (ROAZ) hét overleg waarin bestuurlijk
werd afgestemd.

lijsten over de continuïteit van zorg
in de huisartsengroepen (hagro)
uitgevraagd en ingevuld.

elkaars telefoon, ICT en personeel.
Ook de spreekkamers in de tent
van ZGT kunnen worden gebruikt.
Het thuisbellen door triagisten is
Eerste golf
geïmplementeerd. In de eerste golf
In het begin van de eerste golf was
had Twente relatief weinig besmetcorona nog onbekend. Er is veel
tingen en is geen gebruik gemaakt
aandacht gegeven aan de triage, het van de opschalingsscenario’s.
maken van protocollen, persoonlijke
Financieel gezien werd de CHPA
beschermingsmiddelen, testen, het
geconfronteerd met een forse daling
scheiden van patiëntenstromen
van het aantal contacten. De reguetc. Ook zijn opschalingsscenario’s
liere zorg was afgebouwd. Door de
gemaakt in samenwerking met de
maatregelen waren er ook minder
Huisartsenpost (HAP) Hengelo/Enandere virussen. Er werd niet gesport.
schede en Ziekenhuisgroep Twente
Met Menzis is in goed overleg afge(ZGT). Bij veel uitval van personeel in
sproken het tarief door het jaar heen
combinatie met veel coronacontacaan te passen. Het tarief is in 2020
ten kan gebruik gemaakt worden van twee keer aangepast.

Tweede golf
De tweede golf was anders dan de
eerste golf, want er was veel geleerd.
Nu was Twente echter een haard van
besmettingen. Er was meer uitval
van medewerkers en huisartsen.
Maar doordat iedereen bereid was
meer te willen werken en door het
inzetten van thuisbellers, is het proces binnen de CHPA goed verlopen.
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Als gevolg van het hoge aantal
besmettingen van personeel, in met
name de VVT, ging het knellen in de
keten. Patiënten met corona konden
niet uitstromen naar de cohortafdelingen. Ook de ziekenhuizen hadden
veel corona-opnames en konden
patiënten niet ontslaan. De reguliere
zorg werd weer afgebouwd. Het project ‘vervroegd ontslag’ is opgezet.
Daarnaast is binnen de CHPA een
derde visiteauto ingezet vanwege
het grote aantal visites bij complexe
zieke patiënten. Ook de mogelijkheid
tot het snel geven van zuurstof en
saturatiemeters is geregeld. Er is
voorbereid op een zwart scenario.
Het is, door elke keer weer af te
stemmen, gelukkig goed gegaan.
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Twentse huisartsen nemen Covid-19 patiënten ziekenhuizen over
Vanaf 7 december 2020 nemen Twentse huisartsen Covid-19
patiënten over, die opgenomen zijn in de ziekenhuizen in deze
regio. Het gaat dan om patiënten die het ziekenhuis kunnen
verlaten, maar nog wel extra zorg nodig hebben.

Vervroegd ontslag
Reden voor de overname van
ziekenhuispatiënten is de
ziekenhuizen te ontzorgen. De
reguliere ziekenhuiszorg staat
onder druk en moet doorgaan.
De belasting op de ziekenhuizen
is te groot.
Het Crisisteam Huisartsenzorg
Twente (CHT) heeft in nauw overleg
met Medisch Spectrum Twente
(MST), Ziekenhuisgroep Twente (ZGT)
en de instellingen voor Verpleging,
Verzorging en Thuiszorg (VVT) een
protocol opgesteld, waaraan de
overdracht moet voldoen. Een van
de belangrijkste bepalingen is dat in
de thuissituatie voldoende thuiszorg

aanwezig is. Daarnaast krijgt de
patiënt een saturatiemeter mee
om dagelijks het zuurstofgehalte in
het bloed te meten. Ook is elke dag
contact met de huisarts. Dit kan
online of dat de huisarts langs komt.
Alle Twentse huisartsen werken
mee aan de overdracht van Covidpatiënten, mits uiteraard aan de
voorwaarden van het protocol kan
worden voldaan.
Bij het opstellen van het protocol
is goed gekeken naar Amsterdam,
waar een dergelijke werkwijze
al in de praktijk is gebracht. Met
het eerder ontslaan van Covid-19
patiënten en deze over te dragen

aan de huisartsenzorg schept dit
meer ruimte voor andersoortige
ziekenhuiszorg.
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“Overname huisartsenpraktijk een
belangrijke stap om huisartsenzorg
in de regio te garanderen”
- Janke Snel -
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Een verkenning

“De samenwerking in de keten
is van essentieel belang gebleken
in deze coronacrisis”
- Janke Snel -

4

Samenwerking vijf
huisartsenorganisaties
Twente
Dit jaar is het overleg voortgezet om
te kijken hoe de vijf Twentse huisartsenorganisaties, THOON, Spoedzorg
Huisartsen Twente (SHT), de LHV
Kring Twente, CHPA en FEA, kunnen
samenwerken. Dit onder leiding
van het bureau Common Eye. Drie
werkgroepen hebben verkend wat
samen kan worden opgepakt als
het gaat om efficiency van bureaus,
het borgen van de taken van de kring
of het versterken van de huisartsengroepen (hagro) of coöperaties.
Onderwerpen waarop kan worden
samengewerkt zijn: het maken en
het afstemmen van beleid, ICT,
HRM, communicatie, scholing,
een gezamenlijke calamiteiten-

commissie en het onderzoeken naar
de mogelijkheid te komen tot één
cliëntenraad.
In december is het eindrapport
gepresenteerd. De onderwerpen
waarop kan worden samengewerkt
komen onder de paraplu van een
Centraal Bestuur Twente (overleg).
Met betrekking tot het tijdspad zijn
twee stippen aan de horizon: de
fusie tussen SHT en THOON en het
vormen van één Twentse huisartsenorganisatie. In de ledenraad van de
CHPA/FEA in maart 2021 vindt alleen
besluitvorming plaats over de oprichting van een Centraal Bestuur Twente
per 1 juli 2021.
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Het huisartsentekort is een grote zorg die landelijk speelt,
maar zeker ook in de regio Twente. De verwachting is dat
het tekort aan huisartsen in Twente in met name de grote
steden zal optreden.

Continuïteit
huisartsenzorg
In 2020 en 2021 is de verwachting
dat in Almelo en Westerhaar in
totaal vijf vacatures moeilijk te
vervullen zijn.

Overname praktijk Westerhaar

Verschillende manieren worden
onderzocht en ingezet om het
huisartsentekort het hoofd te bieden.
Zo is sinds enkele jaren de campagne
‘Huisarts in Twente’ actief. Via
verschillende mediakanalen worden
(aankomend) huisartsen gewezen
op vacatures in de regio. Een verdere
uitwerking is de oprichting van een
holding vallend onder FEA, die het
mogelijk maakt een praktijk over te
nemen. Het is een pilot. Na een jaar
wordt gekeken of dit de juiste stap is.

Vanaf 24 september 2020 is het
officieel en wordt op deze dag het
document ondertekend dat de
overdracht van de huisartsenpraktijk
Nillessen in Westerhaar aan FEA
bekrachtigt. De eerste praktijk in
deze regio die op deze manier wordt
voortgezet.

Unieke samenwerking in de regio
om huisartsenzorg te garanderen.

Met de oprichting van de holding
FEA praktijkbeheer en praktijk Het
Veen BV is de huisartsenzorg in
Westerhaar gegarandeerd. Twee

waarnemers voeren de patiëntenzorg uit en komen in dienst van de
holding. Evenals het ondersteunende
personeel. FEA is verantwoordelijk
voor de administratie en de boekhouding. De overname is goed
verlopen, met zicht op een definitieve
overname door een praktijkhouder
in 2021.

5
bestuurslid CHPA/FEA
Lilian Roeling
& huisarts
Gerard Nillessen
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Zorgvernieuwing
huisartsenzorg in een
stroomversnelling

Specialist
komt naar
huisarts toe
In samenwerking met PhiZi
verrichten medisch specialisten,
zoals dermatologen, kleine
chirurgische ingrepen in de
huisartsenpraktijk (eerstelijns)
in plaats van in het ziekenhuis
(tweedelijn).

PhiZi is een aansprekend voorbeeld
van zorgvernieuwing waarop FEA
zich samen met zorgverzekeraar
Menzis dit jaar heeft ingezet om de
zorg efficiënter te regelen, dichter bij
huis te brengen, beter toegankelijk
te maken en kosten te besparen.

Met deze handelwijze is de gang
van een patiënt naar het ziekenhuis
onnodig. De specialist komt naar de
patiënt toe en verricht op locatie bij
een aantal huisartsenpraktijken in
de regio Almelo en omstreken de
medische ingreep. Geen wachtlijsten
in het ziekenhuis en bovendien een
besparing van het eigen risico voor
de betrokkene, als positief gevolg.

FEA werkt nauw samen met
zorgaanbieders in Almelo en
omstreken. Andere voorbeelden van
zorgvernieuwing zijn onder andere
Eye-opener, OSAsense en
het Wondexpertisecentrum.

Anders triëren van
spoedaanvragen

6

7

dermatoloog PhiZi
Martijn Meijs
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Spoed is
spoed
‘Spoed is spoed’ is opgezet om de
dienstbelasting te verlagen. Het gaat
over het anders triëren van de U1
en U2 (acute spoedeisende zorg) in
de nacht en de U3 en U4 consulten
op de doordeweekse avonden.
Tegelijkertijd is een aantal diensten
op de vrijdag, zaterdag en zondag
gewijzigd in een bereikbare dienst.
De evaluatie van deze pilot kon
eind van het jaar niet goed worden
geëvalueerd, omdat in oktober de
tweede coronagolf inzette. De pilot is
niet gestopt en wordt in de loop van
2021 nieuw leven ingeblazen.
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Even voorstellen
Vanaf 2016 werk ik met veel
plezier in de huisartsenzorg:
tot januari 2020 als manager
Ketenzorg & Innovatie bij de
huisartsencoöperatie Deventer
eo (HCDO). Op 1 februari 2020
ben ik begonnen bij de CHPA/
FEA als directeur Innovatie &
ICT. Een nieuwe functie naast
de algemeen directeur.

voor mij dat onze huisartsen op
de hoogte zijn van alle relevante
(digitale) ontwikkelingen en
mogelijkheden, daar zelf keuzes in
kunnen maken en op die manier
wendbaar blijven. Ik vind het vooral
belangrijk dat een huisarts met
plezier aan het werk is en waar
mogelijk in de minder leuke zaken
wordt ontzorgd.

Als directeuren hebben wij de taken
verdeeld en kunnen wij elkaar ook
vervangen tijdens afwezigheid.
Als directeur Innovatie & ICT richt
ik mij op het toekomstbestendig
maken van de huisartsenzorg in onze
regio. Toekomstbestendig betekent

Om die reden ben ik onder andere
betrokken bij het opstellen en
uitvoeren van ons regioplan, denk
ik na over hoe wij persoonsgerichte
zorg concreet kunnen vertalen naar
de praktijk, ben ik aanjager van de
Twentse ICT-werkgroep TWIINZ!,

ben ik verantwoordelijk voor alle
zaken rondom ICT, digitalisering en
informatiebeveiliging bij de CHPA/
FEA en houd ik mij bezig met van
alles wat speelt rondom de ketenzorg
(Diabetes, COPD/Astma, en CVRM)
binnen FEA. Een divers pakket,
waarbinnen ik met veel plezier aan
het werk ben en het erg leuk vind om
het mooie Twente te ontdekken!

8

Mijn naam is Lidwien
Kruijswijk Jansen,
wonend in Apeldoorn,
getrouwd, moeder van
een zoon. Direct na mijn
studie geschiedenis
ben ik begonnen als
beleidsadviseur in de
GGZ, al gauw gevolgd
door een functie als
zorgmanager bij een grote
verslavingszorginstelling.
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Op weg naar toekomstbestendige huisartsenzorg

FEA Regioplan
De huisartsenzorg balanceert
tussen ontwikkelingen in de
zorg en ontwikkelingen in op
de arbeidsmarkt. Dit vraagt om
een plan hoe de huisartsenzorg
toekomstbestendig kan worden
ingericht. Bestaande initiatieven
en nieuwe ontwikkelingen op dit
gebied zijn gebundeld om zo een
beeld te krijgen hoe verder te gaan.
Een aantal speerpunten is benoemd
in een visie die past bij de lokale en
landelijke ontwikkeling.
Dit zijn:
• Praktijkorganisatie chronische zorg
• Zorgvernieuwing

• Leefstijlinterventies
• Samenwerking met sociaal 		
domein
• Kwaliteitsbeleid
• Werkplezier en persoonlijke 		
patiëntenzorg
In interactieve online sessies zijn
praktijkhoudende huisartsen
en managers gevraagd naar
hun ideeën over de genoemde
speerpunten en de gestelde
ambities. Geconcludeerd kan worden
dat er draagvlak is. Een uitdaging
vormt de verdere concretisering. De
huisartsencoöperaties gaan in het
voorjaar 2021 zelf benoemen welke
stappen zij willen nemen.

FEA zal dit alles bundelen in
een ‘plan de campagne’ om dit
vervolgens te ondersteunen.
Hierdoor wordt het een plan
voor en door de huisartsen
waar verschillende snelheden in
ontwikkeling en invullingen per
regio worden gerespecteerd.

9
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Hulpmiddel bij triage

Beeldbellen
Beeldbellen wordt ingezet als
hulpmiddel om tot een goede
triage te komen. Sinds de
uitbraak van corona is het aantal
beeldbelcontacten duidelijk
gestegen.
De percentages variëren in de
maanden maart t/m augustus
2020 tussen de 2% en 3,6% van het
totaal aantal contacten. Vooral bij
huidproblemen wordt beeldbellen
ingezet. Een subcategorie klachten,
waarbij beeldbellen nog veel meer
zou kunnen betekenen, zijn wonden.
Het percentage binnen deze
categorie kan nog sterk toenemen.
In november is een pilot opgezet

met een nieuwe methode van
beeldbellen. Bij deze methode
wordt geen gebruik meer
gemaakt van de app, maar kan
de beeldverbinding direct en met
minimale handelingen vanuit het
lopende telefoongesprek worden
opgebouwd. De ervaringen hiermee
zijn tot nu toe positief.
Evaluatie en verlenging van de pilot
vinden nog plaats.
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“Beeldbellen is echt een belangrijk
hulpmiddel in deze tijd”
- triagist -
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dat de niet snel genoeg beantwoorde spoedoproepen vooral tijdens nachtdiensten voorkomen, veelal door andere (spoed)contacten op hetzelfde
tijdstip. De inrichting van de spoedlijn ’s nachts is om die reden aangepast,
maar het blijft lastig om ’s nachts een 100% score te halen.

[ Branchenormen InEen ]

Telefonische bereikbaarheid Callcenter
Definitie

Cijfermatige indicatoren met
betrekking tot patiëntveiligheid
De CHPA meet deze indicatoren
maandelijks en neemt deel aan
de jaarlijkse benchmark van InEen.
Naar aanleiding van deze streefwaarden heeft de CHPA ‘eigen’
alarmeringsgrenzen gesteld.
Als deze alarmeringsgrens wordt
bereikt, volgt een diepere analyse
van de gegevens om meer inzicht
te krijgen in de oorzaak van de
afwijkingen.

Telefonische bereikbaarheid spoed
Definitie

Streefwaarde Ineen
Alarmeringsgrens CHPA

Bij gebruik van de spoedtoets, heeft
de patiënt binnen 30 seconden een
deskundig persoon aan de lijn
98% binnen 30 seconden
< 98% binnen 30 seconden

Het aantal spoedoproepen is in 2020 met 151% gestegen, van 1.888 in 2019
naar 2.831 in 2020. Deze forse stijging is gedurende alle maanden te zien.
Ondanks verschillende pogingen om de reden achter deze stijging te achterhalen, is geen verklaring gevonden. Het percentage van de spoedoproepen
dat binnen 30 seconden beantwoord werd, is met 97,2% vergelijkbaar aan
2019 (97,5%). De maand november week qua percentage af, maar de andere
maanden schommelden rond het gemiddelde. Maandelijks is gekeken naar
eventuele trends qua dagen, uren, personen. Hierbij is duidelijk geworden

Streefwaarde Ineen
Alarmeringsgrens CHPA
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De patiënt heeft binnen 2 minuten een
deskundig persoon aan de lijn
75% binnen 2 minuten
< 75% binnen 2 minuten

In 2020 is 80,1% van de 6.3082 gesprekken binnen 2 minuten aangenomen.
Dit was 74,5% in 2019, bij 6.7885 gesprekken. De maandscore lag slechts in
twee maanden onder de streefwaarde. Dit was in maart door de coronapiek
en in augustus vanwege de zomervakantie. Door de pandemie is het aantal
calls over het algemeen beduidend lager geweest, maar wel waren de piekuren wat grillig en minder voorspelbaar. De basisbezetting is vanwege de
onvoorspelbaarheid van Covid-19 niet aangepast, maar wel is gewerkt met
een flexibele achtervang en thuisbellen. Met name dit thuisbellen heeft
goed gewerkt: een select groepje triagisten kon bij plotselinge pieken
vanuit huis ‘meebellen’, waardoor er snel geanticipeerd werd.

Autorisatietijd advies DA
Definitie

De tijd waarbinnen de zelfstandig door
de triagist afgehandelde contacten
geautoriseerd zijn door de huisarts

Streefwaarde Ineen

90% binnen 1 uur en 100% binnen 2 uur

Alarmeringsgrens CHPA

< 95% binnen 1 uur

Brancheorganisatie
InEen heeft vijf kritische
processen benoemd,
waarbij zij definities
heeft vastgesteld en
streefwaarden
heeft geformuleerd.
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Net als in 2019 is ook in 2020 98% van de door de triagist afgehandelde
adviezen binnen het uur gefiatteerd en 100% binnen twee uur. Ook ’s nachts
werd 94% van de adviezen binnen een uur gefiatteerd. De gemiddelde tijd
tot fiatteren was 10 minuten (11 minuten in 2019). De scores zijn dermate
hoog dat geen nadere analyse heeft plaatsgevonden.

Aanrijtijden visites U1 en U2
Definitie

Tijd tussen aanname contact en
aankomen op bestemming

Streefwaarde Ineen

U1 ritten: 90% binnen 20 minuten en
98% binnen 30 minuten
U2 ritten: 90% binnen 1 uur en 98%
binnen 2 uur

Alarmeringsgrens CHPA

U 1 : < 90% binnen 20 minuten
U2: < 90% binnen 1 uur

U1
Noot vooraf: Door een verandering in het managementrapportagesysteem
zijn de berekeningen van de scores iets anders dan in 2019. Om goed te
kunnen vergelijken, zijn zowel 2019 als 2020 uitgedraaid in het nieuwe
managementrapportagesysteem.
Het aantal U1 visites is in 2020 (78 U1 visites) fors gedaald ten opzichte van
2019 (120 U1 visites). De streefwaarde voor de aanrijtijd is net als in voorgaande jaren niet behaald. In vrijwel geen enkele maand. In 2020 was 70% van
de U1 visites binnen 20 minuten ter plaatse, was (73% in 2019). Daarnaast was
97% binnen 30 minuten ter plaatse (94% in 2019). De gemiddelde aanrijtijd
bij U1 visites was net als in 2019 17,5 minuten. In augustus week de score bijzonder af van de gemiddelde uitkomst en is een diepere analyse uitgevoerd,
waarmee alle afwijkende visites zijn nagelopen. Een uitkomst van de analyse
heeft geen aanleiding gegeven tot het nemen van maatregelen.

“Trots op iedereen die zich zo heeft
ingezet in deze intensieve tijd”
voorzitter
- CHPA/FEA -

U2
Het aantal U2 visites is in 2020 (2.099 U2 visites) gedaald ten opzichte
van 2019 (2.333 U1 visites). Ten tijde van de coronapieken (maart, oktober,
november, december) lag het aantal U2 visites iets hoger dan in dezelfde
maanden in 2019. In de andere maanden lag het aantal U2 visites duidelijk
lager.
In 2020 is 91% van de U2 visites binnen 1 uur ter plaatse geweest (92% in 2019)
en 100% was binnen 2 uur ter plaatse (ook 100% in 2019). De gemiddelde
aanrijtijd bij U2 visites was 37 minuten (36 minuten in 2019). Tien van de
twaalf maanden is voldaan aan de streefwaarde van InEen. In de twee maanden waarbij niet aan de streefwaarde is voldaan, heeft een diepere analyse
plaatsgevonden. De resultaten hiervan gaven geen aanleiding tot het nemen
van maatregelen.
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Aantal contacten
2017

2018

2019

2020

22.090

24.444

25.121

25.528

Visite

5.253

5.143

4.756

4.689

Telefonisch consult

1.720

1.342

1.104

1.790

25.362

24.123

23.654

17.568

Consult PA

559

369

3.979

3.057

Consult VS

2.365

2.800

-

-

Consult omloop/DA

2.308

2.172

1.838

1.940

-

1.034

1.178

458

78

105

111

108

1.306

1.167

1.283

1.223

Beeldbellen

580

970

691

898

Crisisdienst Dimence

583

446

434

388

Directe doorverwijzing
SEH

-

1.165

1.314

1.150

Uitgestelde zorg

-

-

-

536

62.204

64.528

64.774

58.475

Aantal
Advies doktersassistent

Consult huisarts

Consult SOH
Visites thuiszorg
Visites ambulance

Totaal

13

Indicatoren ten aanzien
van financieel beleid
Het aantal contacten is in 2020 gedaald. Opvallend is de daling in het aantal
consulten verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA) en
spreekuurondersteuner huisartsenzorg (SOH). Dit is te verklaren doordat veel
minder is gesport en er nauwelijks andere virusziektes waren dan corona.
In het callcenter is de drukte niet afgenomen. De stijging van het aantal
telefonische consulten komt doordat de triagist anders is gaan triëren,
met name tijdens coronapieken. Tijdens de eerste golf was bijvoorbeeld
de opdracht vanuit het ziekenhuis: zo weinig mogelijk opnemen.
De regiearts werd veel vaker gevraagd om advies over wel of geen visite
of wel of geen opname. Daardoor is de patiënt vaker teruggebeld.
Het aantal consulten huisarts is gedaald. Beeldbellen is een belangrijk hulpmiddel gebleken om consulten in coronatijd te voorkomen. Nieuw op de
lijst is het aantal uitgestelde zorg naar de dagpraktijk. Dit heeft met de pilot
Spoed is spoed te maken. Hierdoor daalt het aantal consulten huisarts ook.
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Centrale Huisartsenpost Almelo - CHPA
Verleent medische huisartsenzorg aan ruim 211.000 inwoners in het
verzorgingsgebied Almelo en omgeving. 93 huisartsen, 10 hidha’s (huisarts
in dienst van een huisarts), 12 bureaumedewerkers, 9 verpleegkundig
specialisten (VS), 46 triagisten, 9 chauffeurs.
Federatie Eerstelijnzorg Almelo - FEA
Is een belangenorganisatie voor huisartsen. Het is hét aanspreekpunt
voor de 7 x 24-uurs zorg in het verzorgingsgebied in en rond Almelo.
FEA kent 29 solopraktijken, 14 duopraktijken en 7 groepspraktijken.

chpa.nl
fealmelo.nl
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